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AGENDA 28/10/15
● Projectplan

● CC0 en gebruiksvoorwaarden

● Wikidata ingest

● Voorstelling whitepaper

● Over wiki tools

● Wikipedia!

● Varia/vragen



PROJECTPLAN: INTRODUCTIE

Screencast beschikbaar via YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2XsjAg21n-jTNQl6X3UbZO2f8II2xn5r


PROJECTPLAN: INTRODUCTIE







PROJECTPLAN: INTRODUCTIE



PROJECTPLAN: WAT ZAL ER GEBEUREN?

1. PACKED schrijft een whitepaper* over Wikidata (hoe data toevoegen aan 
Wikidata, wat zijn voordelen Wikidata voor jouw instelling, # best practices).

2. De deelnemende partners bezorgen PACKED een CSV-dataset met daarin o.
a. de aangemaakte PIDs voor hun kunstwerken.

3. Deze dataset wordt onder een CC0-licentie opgeladen in Wikidata en 
vervolgens wordt de informatie uit die set gebruikt op verschillende Wiki-
kanalen (o.a. Wikipedia)

4. De partners krijgen een RDF-export terug van hun aangeleverde data.
*whitepaper: een document dat beschrijft hoe beleid, een technologie, en/of product een specifiek probleem oplost. Dergelijke paper wordt gebruikt 
om de lezer van objectieve relevante informatie te voorzien met het oog op het nemen van een beslissing. 



PROJECTPLAN: WAAROM?

1. Het is GRATIS
2. PACKED, Sandra & Wiki-community doen werk: MINIMALE INPUT
3. Wikidata = voedingsbron Wikipedia = PUBLIEKSBEREIK
4. Veel mogelijkheden tot HERGEBRUIK in eigen projecten, o.a. door de RDF-

export



PROJECTPLAN: WIKIGEMEENSCHAP



PROJECTPLAN: WIKIGEMEENSCHAP

Sandra Fauconnier, projectmedewerker
Foto: Eneasmx, CC-BY-SA 4.0

Maarten Dammers, upload-vrijwilliger
Foto: Sarah Stierch, CC-BY 4.0



PROJECTPLAN: TIJDLIJN
September - oktober 2015:
● Actie 1. Whitepaper
● Actie 2. CSV dataset
● Actie 3: Stuurgroep I

November 2015:
● Actie 4. Upload
● Actie 5. RDF-export
● Actie 6. Handboek

December 2015:
● Actie 7. Eindrapport
● Actie 8. Workshop en Stuurgroep II



PROJECTPLAN: ACTIES
ACTIE 1. White paper open data beheer in Wikidata

PACKED vzw en Wikimedia ontwikkelen een visie op de wijze waarop datauitgevers in musea 
collectiedata kunnen publiceren op Wikidata en hoe ze die collectiedata op regelmatige tijdstippen kunnen 
actualiseren. Dit houdt onder meer in

● hoe collectiedata in Wikidata gemodelleerd wordt;
● hoe de upload en export naar Wikidata geschiedt.

Deze visie wordt neergeschreven in een white paper die wordt voorgelegd aan de stuurgroep. Het doel 
van deze white paper is de objectieven van Wikimedia en musea t.a.v. Wikidata met elkaar in 
overeenstemming te brengen. De paper wordt opgemaakt in het Nederlands, en nadien vertaald in het 
Engels ter verspreiding binnen de Wikimedia-community.

Communicatie na de stuurgroep: feedback ontvangen tegen 11 november



PROJECTPLAN: ACTIES
ACTIE 2. Open data publicatie van de CSV dataset

PACKED vzw begeleidt de musea bij de voorbereiding van een CSV-bestand met de noodzakelijke 
gegevens en bij de nodige administratieve stappen om de data beschikbaar te maken onder een open 
licentie.

Dit CSV-bestand maakt deel uit van de projectovereenkomst, die noodzakelijk is om als museum aan het 
project deel te nemen. De projectovereenkomst wordt voorgelegd aan de musea die deel uitmaken van 
één van de samenwerkingsverbanden voor kunstmusea, maar ook aan andere geïnteresseerde musea 
(bv. M Leuven).



PROJECTPLAN: ACTIES
ACTIE 3. Stuurgroep 1

PACKED vzw en Wikimedia organiseren een stuurgroep waarbij de white paper en planning van acties 4 
en 5 worden besproken.

ACTIE 4. Upload CSV dataset in Wikidata

Wikimedia vrijwilligers laden de data uit de CSV-bestanden op in Wikidata zoals vastgelegd in actie 1.



PROJECTPLAN: ACTIES
ACTIE 5. RDF export uit Wikidata

Wikimedia vrijwilligers en developers maken een RDF-export van de betrokken data uit Wikidata, zoals 
vastgelegd in actie 1.

ACTIE 6. Handboek open data beheer in Wikidata

Op basis van de white paper en de ervaringen met de upload van data in Wikidata wordt een handboek 
gemaakt voor data uitgevers die collectiedata publiceren op Wikidata.



PROJECTPLAN: ACTIES
ACTIE 7. Eindrapport

(spreekt voor zich)

ACTIE 8. Workshop en stuurgroep II

PACKED en Wikimedia organiseren een workshop over Wikidata, waarin data uitgevers leren hoe ze zelf 
data kunnen importeren en exporteren uit Wikidata. Aansluitend is er een stuurgroep waarin het 
eindrapport wordt besproken.



PROJECTPLAN: TIJDLIJN - STAND VAN ZAKEN
September - oktober 2015:
● Actie 1. Whitepaper
● Actie 2. CSV dataset - afspraken!
● Actie 3: Stuurgroep I - afspraken!

November 2015:
● Actie 4. Upload
● Actie 5. RDF-export
● Actie 6. Handboek

December 2015:
● Actie 7. Eindrapport
● Actie 8. Workshop en Stuurgroep II



CC0 EN GEBRUIKSRICHTLIJNEN
De projectpagina van Wiki Loves Open Data vermeldt de verwachtingen van de 
Wikidata-community t.o.v. gedoneerde open data:



CC0 EN GEBRUIKSRICHTLIJNEN



CC0 EN GEBRUIKSRICHTLIJNEN
Over welke informatie gaat de CC0-publicatie?

● Resultaten uit voorgaande PID-
traject

● Quasi geen ‘eigen’ informatie
● Grotendeels externe verrijkingen
● Wel resolverlinks



CC0 EN GEBRUIKSRICHTLIJNEN

Je geeft ENKEL de informatie uit je CSV-set vrij onder CC0, dus NIET bv. je digitale 
beelden maar wel de links die in je dataset staan.

Komen WEL op Wikidata terecht:

● De links die naar je Resolver verwijzen
● De links die naar andere authorities verwijzen, zoals bv. RKD Artists

Als ‘eigen’ data geef je slechts deze dingen vrij onder CC0:

● Titel kunstwerk
● Vervaardiger
● Datering
● Objectnaam
● Naam organisatie



CC0 EN GEBRUIKSRICHTLIJNEN
Hoewel CC0 eenieder toelaat de gepubliceerde informatie zonder enige 
naamsvermelding te hergebruiken, is het wel zo netjes dat hier enkele 
Gebruiksrichtlijnen rond gecreëerd worden (integraal onderdeel van de 
Datagebruiksovereenkomst). 

Hoewel deze richtlijnen niet bindend zijn, zullen zij toch worden meegegeven 
bij de verschillende gepubliceerde datasets. 

Onder andere MoMa, Tate en Cooper-Hewitt gingen ons al voor met dergelijke 
richtlijnen bij hun data.



CC0 EN GEBRUIKSRICHTLIJNEN
Aanbeveling: minimale gebruiksrichtlijnen maken duidelijk

1. dat het Materiaal enkel metadata omvat (geen afbeeldingen);

2. dat naamsvermelding van collectie van herkomst op prijs gesteld wordt;

3. dat misleidend en onverantwoordelijk gebruik niet op prijs gesteld wordt;

4. dat wijzigingen en verbeteringen aan het Materiaal mogelijk zijn en door 
de projectpartners geïntegreerd kunnen worden;

5. dat (her)gebruik van het Materiaal op eigen risico gebeurt.



WIKIDATA INGEST
De eigenlijke upload naar Wikidata gebeurt in enkele stappen (en zal ook verder 
worden uitgediept in het Handboek dat in november beschreven wordt):

● Stap 1: open data publicatie 
● Stap 2: CSV aanleveren 
● Stap 3: handmatige upload door Wikigemeenschap (Maarten Dammers)
● Stap 4: LOD download uit Wikidata



WIKIDATA INGEST
Stap 1: open data publicatie

Op basis van de overeenkomsten (tot dusver ontvangen: VKC & MSKG)

● Samenwerkingsovereenkomst
● Datagebruiksovereenkomst

Wie zal wanneer ondertekend bezorgen? 



WIKIDATA INGEST
Stap 1: aanlevering CSV

Op basis van de resultaten in voorgaande PID-trajecten (tot dusver ontvangen: 
VKC en een deel van CVG en MSKG)

Wie zal wanneer aanleveren? 

Noot: het is mogelijk een update aan te leveren met de laatste aanwinsten en 
nieuwe objectnamen/kunstenaars 



WIKIDATA INGEST
Stap 3: handmatige upload

Maarten Dammers zal handmatig de aangeleverde CSV bestanden in Wikidata 
uploaden. 

Begin actie: eerste weekend november (!!). Maarten Dammers heeft slechts tijd 
tot eind november 2015; dan moeten alle upload-acties afgerond zijn. 



WIKIDATA INGEST
Stap 4: LOD download

De partners ontvangen een LOD-export terug als RDF
(Maarten Dammers, Sandra Fauconnier, Ruben Verborgh) Zie: https://www.
wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q21011370.ttl?flavor%3Dfull

https://www.google.com/url?q=https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q21011370.ttl?flavor%3Dfull
https://www.google.com/url?q=https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q21011370.ttl?flavor%3Dfull
https://www.google.com/url?q=https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q21011370.ttl?flavor%3Dfull




VOORSTELLING WHITEPAPER / inhoud
HOOFDSTUKKEN

1. Wikimedia, Wikipedia, Wikidata
2. Kosten en baten voor het gebruik van 

Wikidata (=business cases)
3. Crosswalk, aanlevering, uploadproces
4. Besluit

Annex: cases gebruiksrichtlijnen

1. Wikimedia, Wikipedia, Wikidata
1.1. Wikimedia
1.2. Wikipedia
1.3. Wikidata
1.4. Items in Wikidata
1.5. Data in Wikidata

1.5.1. Vrij (CC0)
1.5.2. Notable
1.5.3. Referenced
1.5.4. Queryable
1.5.5. Editable
1.5.6. Maintained





NOTABLE (‘relevantie’)
Wikidata: 2 doelstellingen

● Wikidata centraliseert links tussen verschillende taalversies bij 
Wikimediaprojecten.

● Wikidata dient als generieke kennisbank voor de wereld.

Daarbinnen: 3 criteria (minstens 1 moet vervuld zijn)

1. Het item bevat minstens één geldige sitelink naar een inhoudelijke 
pagina op een Wikimediaproject.

2. Het item verwijst naar een duidelijk identificeerbaar concept of 
materiële entiteit, en is bovendien voldoende relevant, wat aangetoond 
kan worden doordat het item beschreven staat in serieuze, publieke 
bronnen.

3. Het item vervult een structurele behoefte; het is bijvoorbeeld nuttig bij 
het beschrijven van andere items.

De lezing door Emile Verhaeren 
(Théo van Rysselberghe)
0 Wikipedia artikelen maar: OK!

Kazuifel met heiligen (Anoniem, 
16de eeuw) … ?



EDITABLE, MAINTAINED 

● Wie zijn de Wikidata-vrijwilligers?
● Musea zijn autoriteiten op 
● Wikidata -> referenties/bronnen
● Er is ruimte voor menings-

verschillen… mét gezaghebbende bronnen

Authority control (letterlijk) op Wikidata

Peter Paul Rubens heeft de volgende identifiers op Wikidata: Library of Congress Authors, VIAF, ISNI, GND, Freebase, ULAN, 
Bibliothèque Nationale de France, CANTIC, BBC Your Paintings, RKDartists, Sandrart.net, Oxford Biography Index, NTA, Digitale 
Bibliotheek der Nederlandse Letteren, EMLO, genealogics.org, Smithsonian American Art Museum, National Portrait Gallery, Web 
Gallery of Art, BALat, SUDOC, Artsy, Open Library, NGA, NNDB.



https://www.wikidata.
org/wiki/Q21012032 

https://www.wikidata.org/wiki/Q21012032
https://www.wikidata.org/wiki/Q21012032
https://www.wikidata.org/wiki/Q21012032


VOORSTELLING WHITEPAPER / inhoud
HOOFDSTUKKEN

1. Wikimedia, Wikipedia, Wikidata
2. Kosten en baten voor het gebruik van 

Wikidata (=business cases)
3. Crosswalk, aanlevering, uploadproces
4. Besluit

Annex: cases gebruiksrichtlijnen

2. Kosten en baten (business cases)
2.1. Voor musea
2.2. Voor Wikimedia
2.3. Voor de samenleving



BUSINESS CASES / kosten en baten

Musea Wikimedia Samenleving

Baten 1. Lage kost
2. Publieksbereik
3. Creativiteit
4. Data in bredere context

1. Missie vervuld
2. Kwalitatieve data
3. Leermoment
4. Aangroei data

1. Zichtbaarheid publiek 
erfgoed

2. Lage kost
3. Open data
4. Bron voor Wikipedia-

artikelen

Kosten 1. Afstand van exclusiviteit
2. Tijdsinvestering onderhoud
3. Tijdsinvestering opschonen

1. Opslagkost
2. Tijdsinvestering 

(vrijwilligers)
3. Behoefte nieuwe 

tools



WIKI TOOLS
Wikidata is als platform nog volop in ontwikkeling. 

Wikimedia Commons heeft reeds aantal upload en statistiek-tools: GLAMwiki 
Toolset, GLAMorous, BaGLAMa.

Tools op Wikidata in ontwikkeling. Reasonator, Timeline, ...

Wat staat er op de wishlist?
● hoe meten we het hergebruik van data via de Wikidata API? 
● hoe meten we de inbreng van Wikipedianen op onze data?  
● betere (automatische?) ingest tool voor collectiedata



link

GLAMorous 
Statistieken van 
afbeeldingen op 

Wikimedia 
Commons

Voorbeeld: MSK

https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorous.php?doit=1&category=Museum_of_Fine_Arts%2C_Ghent&use_globalusage=1&depth=4&show_details=1&projects[wikipedia]=1&projects[wikimedia]=1&projects[wikisource]=1&projects[wikibooks]=1&projects[wikiquote]=1&projects[wiktionary]=1&projects[wikinews]=1&projects[wikivoyage]=1&projects[wikispecies]=1&projects[mediawiki]=1&projects[wikidata]=1&projects[wikiversity]=1
https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorous.php?doit=1&category=Museum_of_Fine_Arts%2C_Ghent&use_globalusage=1&depth=4&show_details=1&projects[wikipedia]=1&projects[wikimedia]=1&projects[wikisource]=1&projects[wikibooks]=1&projects[wikiquote]=1&projects[wiktionary]=1&projects[wikinews]=1&projects[wikivoyage]=1&projects[wikispecies]=1&projects[mediawiki]=1&projects[wikidata]=1&projects[wikiversity]=1
https://tools.wmflabs.org/glamtools/glamorous.php?doit=1&category=Museum_of_Fine_Arts%2C_Ghent&use_globalusage=1&depth=4&show_details=1&projects[wikipedia]=1&projects[wikimedia]=1&projects[wikisource]=1&projects[wikibooks]=1&projects[wikiquote]=1&projects[wiktionary]=1&projects[wikinews]=1&projects[wikivoyage]=1&projects[wikispecies]=1&projects[mediawiki]=1&projects[wikidata]=1&projects[wikiversity]=1






WIKIPEDIA!
Europeana 280

Sum of all paintings

Edit-a-thon(s) in 2016?



VRAGEN / VARIA

~~ EINDE ~~


